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Střezimířský obča(N)sník
obce Střezimíř, Nová Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Dolní a Horní Dobřejov
JAK TO U NÁS V OBCI BYLO, JE A BUDE

TEPLÉ POČASÍ POTĚŠILO
Ve Střezimíři se slavila o posledním dubnovém víkendu svatovojtěšská pouť. Krásné teplé počasí po mnoha letech
doslova vytáhlo na pouťové atrakce a ostatní radovánky domácí snad z každé chalupy. A nejen je, také všechny
chalupáře a rekreanty. Pouť začala mší svatou, která se sloužila v kapli sv. Vojtěcha už v sobotu dopoledne. Celý
víkend bylo možno navštívit pohoštění v zasedací místnosti obecního úřadu, o které se postarali místní hasiči. V
sobotu večer dobrou náladu umocňovala živá muzika a zpěv pana Němečka. I na taneček došlo. Dětem
samozřejmě největší radost udělal pohádkový kolotoč, nafukovací hrad a v doprovodu rodičů také autodrom. A
kdo chtěl potěšit pouťovou růží, mohl ji vystřelit ve střelnici. Jiní si udělali radost zakoupenou keramikou ve
stánku Ateliéru Radost z Milevska a Ti mlsnější třeba cukrovou vatou nebo nazdobeným perníčkem.
Pouť je již dávno za námi, ale vzpomínat na ní a příjemné chvilky můžeme ještě dlouho..
Text: Jaroslava Jelínková
KRÁTCE Z NAŠÍ KNIHOVNY

Letošní rok jsme zahájily hned v lednu již tradičním pasováním na čtenáře. Do řad mladých čtenářů jsme získaly
nových 5 dětí. Odpoledne se vydařilo, skládala se slova, řešily se rébusy a četlo se. Stále prodlužující se zimu
jsme si zpřijemnily setkáním „Babinec“ u kávy, sladkostí a popovídáním u příležitosti MDŽ.
Máme připravenou „Noc s ANDERSENEM“ pro děti v doprovodu rodičů. Na téma -Povídání o pejskovi a kočičce,
napsal a nakreslil Josef Čapek a letos si připomínáme výročí prvního vydání v roce 1928. V programu bude
malování na kameny, jarní motivy, skládačky a lampionový průvod na ukončení.
Vaše knihovnice

Text: Jaruška Králová a Jaroslava Pohanová

KOLEDNÍCI O VELIKONOCÍCH PROKŘEHLI
Letošní velikonoce byly v časném jarním termínu. Nevím, jestli je počet koledníků závislý na teplotních změnách,
ale celkově jich po Střezimíři chodilo méně než roky předcházející. Ti, kteří přišli, byli po koledě a vymrskání
dívčin obdarováni připravenými hospodyňkami do svých košíčků nejen malovanými vajíčky, ale také drobnými
sladkostmi. Počasí si s námi zahrávalo. Zatímco na Štědrý den, kdy si každý přeje zasněženou krajinu, bylo teplo
a bez známek zimy, na jaře o velikonočních svátcích, kdy už vyhlížíme sluníčko, se přifoukaly mraky, klesla
teplota a pršelo.
Text: Jaroslava Jelínková
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DĚTI SE UMÍ BAVIT
Sezóna dětských karnevalů byla v březnu v plném proudu. Ve Střezimíři pořádali karneval tradičně mladí hasiči z
místního SDH. Připravený program byl veselý a zábavný. A to nejen pro děti, ale také pro jejich dospělý
doprovod. Soutěže byly připraveny pro obě generace. V soutěži „židličkovaná“ nejprve rodiče povzbuzovali své
potomky a pak děti zase své rodiče. K dalším soutěžím patřila například úsměvná „hra o ocásky“ nebo vtipné
„balení mumie“. Slovem a vtipem provázela odpoledne Kája Kubešová společně s pozvanou pohádkovou postavičkou
Krtečka a diskžokejem. Kromě bohaté tomboly, kterou si princezny, piráti, dráčci a víly s nadšením rozebrali ,
byly děti odměňovány také za vyhrané soutěže. Ani o občerstvení nebyla nouze. Každý si v bohaté nabídce
stánku mohl vybrat, na co měl právě chuť. Na konci karnevalu byla vylosována hlavní tombola v podobě deskových
her a stavebnic. A jako každý rok byly spuštěny balónky z výzdoby, aby si děti mohly ještě pohrát a některý si
odnést domů, jako vzpomínku na opravdu příjemné odpoledne.

Text a foto: Jaroslava Jelínková

Maminky slavily svátek
A nejen maminky. Kdo si udělal čas a přišel v sobotu 12. května do kostela sv. Havla ve Střezimíři, mohl si
poslechnout pěvecký sbor Základní školy Jistebnice. Děti ve věku od šesti do patnácti let pod vedením paní
učitelky Mgr. Julie Peškové zazpívaly písně o maminkách , jejich obětavosti a lásce. V doprovodu na klávesy se
vystřídala paní sbormistrně se slečnou Peškovou, zpěvačkou a zároveň sólistkou z vyššího ročníku. Zazněly
obdivované kánony, písně v českém a francouzském jazyce. A proč právě ve francouzském? Pěvecký sbor byl
nedávno na pěveckém sympoziu právě ve Francii.
Účinkující v místním kostele zpívají rádi, protože má výbornou akustiku. Účast byla hojná, všechna místa byla do
posledního obsazena. Věříme , že jsme tento příjemný a veselý pěvecký sbor ve Střezimíři neslyšeli naposledy.

Text a foto: Jaroslava Jelínková

Pracovalo se i užívalo krásné přírody
V sobotu 26. května si Bonkováci (obyvatelé vesnice Bonkovice) udělali brigádu. Sešli se v časných ranních
hodinách, jednak aby „utekli“ horku a pak také proto, aby svépomocí oplotili pozemek kolem studny. Tato studna
jim zajišťuje pitnou vodu, ale pozemek a oplocení byla již léta zanedbávána. A proto se po dohodě s obcí rozhodli
přiložit své ruce k dílu a dopadlo to výborně. Studna je zabezpečena proti přístupu cizím osobám a zvěři.
Bonkovice je malebná vesnička, která patří k obci Střezimíř. Příroda je tu zachovalá. Vesnička je jednou z
mnoha, kterou vede trasa pochodu Praha – Prčice a tak se turisté o týden dříve mohli potěšit například pohledem
na zachovalou kapličku. V tomto roce startovalo pochod v obci Střezimíř 2 191 osob v doprovodu svých
čtyřnohých mazlíčků různých plemen. A protože právě Bonkovicemi vede trasa Střezimíř – Prčice, prošlo jí
opravdu mnoho pochodníků.

Text a foto: Jaroslava Jelínková
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Sbor dobrovolných hasičů Střezimíř
Okresní kolo hry Plamen a dorostu v Krhanicích 28 – 29.4.2018
Již tradiční okresní kolo naší mládeže se vedlo v plamenových barvách, protože naše mládež opět ukázala, že
patří k těm nejlepším našeho okresu. Zejména jsme hrdí na naše nejmladší, kteří dokázali vyhrát všechny
disciplíny a celý den si užili v poklidu. Starší žáci přece jen už nějakou konkurenci měli, ale přebrali výherní
štafetu od mladších a okresní kolo také zvládli na jedničku!
Druhý den vyrazila už starší část naší výpravy a to dorostenky a dorostenci. Oba týmy na stovkách dominovaly a
po bezchybných testech jsme s čistou hlavou rozběhly útoky.
VÝSLEDKY TOHOTO VÍKENDU:
1. místo – mladší žáci,1. místo – starší žáci,1. místo – dorostenky,1. místo – dorostenci
Dorost a starší žáci postupují na krajské kolo do Vlašimi dne 15-17.6.2018
Okrsková soutěž

- Záhoří - 26.5.2018

Základní kolo je pro nás vždy dobrý trénink, ale ne vždy se povede dle představ. Naše děti opět ukázaly, jak se
ve Střezimíři umí zaběhnout. Ženy celou soutěží naprosto proběhly, ale klukům se bohužel nepodařil útok, nic
méně na okres jeli též.
VÝSLEDKY TOHOTO VÍKENDU:
1. místo – mladší žáci, 1. místo – starší žáci B, 2. místo – starší žáci A,1. místo – ženy, 4. místo – muži
Mimo soutěž – muži nad 35 let
Okresní kolo – POŽÁRNÍ SPORT – VLAŠIM 2.6.2018
Soutěž, která vybere toho nejlepšího z okresu Benešov a našim holkám se to podařilo. Vyhrály jednoznačně
všechny disciplíny a postoupily na krajské kolo do Kladna. Co myslíte? Uvidíme je na republice v Liberci? Kluci
s velkým klidem vyhráli stovky a štafetu, nic méně královská disciplína požární útok je odsunula z prvého místa a
o 10 setin skončili na celkovém 2. místě. Hned tři naše závodníky si výherní tým vypůjčil, takže holky tam
nebudou osamoceny. Drže nám palce
A velké poděkování patří:
Starostovi Milošovi Jelínkovi za jeho podporu a pohodové zvládání krizových situací, co s námi občas zažije. 
Našim trenérům, kteří do toho dávají velký kus svého osobního života.
Poslední poděkování je pro všechny občany, kteří nám fandí a podporují nás.
DĚKUJEME SDH STŘEZIMÍŘ
Text: dorostenci SDH Střezimíř.

Krásná zpráva přišla těsně před uzávěrkou tohoto čísla :

Starší žáci a dorostenci vybojovali na Krajském kole ve Vlašimi 1. místa a
postupují na Mistrovství republiky v požárním sportu
které se bude konat 1. – 5. července 2018 v Plzni.

Gratulujeme a budeme držet palce !!!
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NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?

CO
Dětský den

KDE
V Bonkovicích

Veřejné projednání územního plánu
Vítání občánků
Obecní slavnost ke 100 letům čes. státnosti

OÚ
Kaple sv. Vojtěcha
Obec

KDO
Myslivecký spolek Skalice
Střezimíř spolu se
včelařským spolkem
Obec Střezimíř
Obec Střezimíř
Obec Střezimíř

SLUŽBY
Pondělí 18:00 – 20:00 hod.
Čtvrtek 08:00 – 10:00 hod.
Úterý od 17:00 – 18:00. hod.
Čtvrtek od 9:00 – 10:00 hod.
Po, Stř, Čtv 8:00 - 11:00 hod.
Út, Pá 13:00 - 16:00 hod.
Úterý 12:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek 08:00 – 11:00 hod.
dle dohody, převážně pá – po
Po, Stř, Pá 8:00 - 10:30 hod., 17:00 18:30 hod.
Út, Čtv, So 8:00 – 10:30 hod.

Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - bývalá škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta

Ivana Jelínková

Praktický lékař

MUDr. Jana Zítková

Psychoterapie, pomoc rodinám
s onkologickým onemocněním
Potraviny Střezimíř

Yvona Kunová / 607 510 366

ZÁJMOVÉ
KDY
1. sobotu v měsíci
nepravidelně
nepravidelně

Gabriela a Lukáš Zíkovi/775600391
Potraviny.strezimir@seznam.cz

SPOLKY, SDRUŽENÍ.KLUBY

CO
Myslivecký kroužek pro děti
Babinec
Železnice Česká Sibiř

KDE
Klubovna Bonkovice

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch

Tábor

A JAK TO BUDE S DALŠÍM ČÍSLEM ???, přispět můžete i Vy
Po 5ti letech se s Vámi jako „redaktorky“ loučíme. Chceme poděkovat všem, kteří nám posílali své
příspěvky, fotografie a dávali podněty. Také děkujeme obci, že finančně podporovala naší aktivitu ve
vydávání časopisu a financovala tisk. Důvod, proč se již v naší sestavě nemůžeme přípravě a vydání je prostý, Oli
se stěhuje a jeden člověk je málo. Ale noviny budou! Pokusíme se pro to udělat maximum, aby noviny vycházely
dále, a to pod záštitou obce. Obec se stará o kulturní dění v obci, připravuje a plánuje akce pro veřejnost, má
přehled o tom, co se připravuje, co již proběhlo…a tak by se vydávání střezimířských novin mohlo stát jednou
z dalších aktivit pro občany. Podzimní číslo 2018 určitě bude, na tom se já, Yvona Kunová, jako zastupitelka budu
ještě ráda podílet. V říjnu budou komunální volby a s ním i nové zastupitelstvo a my věříme, že ať už bude
v jakémkoli složení, ujme se i vydávání novin.
Kontakt

na

tvůrce

těchto

stránek

do

konce

volebního

období

zůstává

stejný:

novinystrezimir@seznam.cz, popřípadě schránka na OÚ.
Loučící se Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská
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Obecní úřad … na čem nyní pracujeme
Obecní slavnost ke 100 letům české státnosti
28. září 2018 na svátek sv.Václava patrona země české i moravské v naší obci oslavíme 100 let od vzniku
Československé republiky.
Při této významné příležitosti odhalíme památník obětem boje za svobodu a demokracii. Naše obec je jedna z
mála v regionu, která nemá důstojné pietní místo jak obětem I., tak i II. světové války. Tímto počinem alespoň
symbolicky splatíme dluh těm, kteří se leckdy obětí nejcennější zasloužili o to, že tak dlouhou dobu žijeme v
míru. K příhodnému místu pro instalaci památníku nás dovedly záznamy školní i obecní kroniky. Na malém, nedávno
zvelebeném, oploceném, veřejném prostranství naproti čp.25 v centru Střezimíře byla dne 28.října roku 1919
vysazena „Lípa svobody“. Tato událost je velice podrobně v kronikách popsána. A byla to tenkrát vskutku velká
sláva. Právě v tomto parčíku, u naší „Lípy svobody“ bude nový památník umístěn. Obec oslovila několik subjektů,
které se prezentovaly svými návrhy, jak by nové pietní místo mohlo vypadat. Zastupitelé se shodli na návrhu,
který zpracovali žáci Střední odborné školy uměleckoprůmyslové ze Světlé nad Sázavou. Památník vznikne jako
kolektivní ročníková práce studentů kamenosochařského oboru za odborného dohledu vedoucího
kamenosochařského ateliéru v Lipnici nad Sázavou pana Boleslava Dlouhého. Pro výrobu bude použita
dolnobřezinecká žula z lomu Horka. V památníku kromě nápisu bude reliéfně vytesán i erb Českého lva. Celkové
náklady včetně dopravy a umístění činí 60.000,- Kč. Bezmála polovina této částky je již nastřádána formou
finančních darů od občanů na základě výzvy starosty obce. Pokud vás záměr zbudování důstojného pietního
místa obětem boje za svobodu a demokracii v naší obci oslovuje, je stále možnost přispět jakoukoliv peněžní
částkou na účet obce, či v hotovosti v kanceláři OÚ v úřední době. Pro účely daňového zvýhodnění lze vystavit i
darovací smlouvu.
V příloze si můžete prohlédnout, jak bude náš nový památník vypadat. Výška cca. 2 m. Jeho symbolika? Pilíře
trčící k nebi – symbol nové energie. Dva pilíře – I. a II. světová válka. Dva pilíře proti sobě – lidská komunikace,
dohoda, mír, souznění. V průzoru pilířů kříž – symbol křesťanství.
Akt odhalení památníku bude doprovázet prestižní pěvecký sbor Domino.
Slavnostním průvodem obcí pak dojdeme až k hasičskému domu, kde se můžeme těšit na bohatý kulturní program
s občerstvením a hudbou. Určitě se bude i tančit.
Jménem zastupitelstva obce a všech, kteří se na přípravě obecní slavnosti podílejí, vás co nejsrdečněji zvu.

Nový rozcestník vítá příchozí
Nejen účastníky legendárního pochodu Praha – Prčice z tradičního výchozího místa Střezimíře Nádraží vítá na
hlavní křižovatce před staniční budovou nový rozcestník. Z části kmene bleskem poškozené lípy u kostela sv.
Havla ho vytvořil „obecní řezbář“ pan Václav Křížek z Křepenic. Erby s vyobrazením „našeho obecního kohouta“
doprovází nápis „VÍTEJ U NÁS“. Tak vítejte u nás a užijte si naší úžasnou českosibiřskou krajinu – turisté,
cykloturisté i běžkaři!

Započala výstavba IV. železničního koridoru
Na obecním webu budou v záložce „IV. železniční koridor“ zveřejňovány aktuální informace o postupu výstavby,
omezeních i případných výlukách.
Dobrá zpráva: při výstavbě tunelu bude jako staveništní komunikace pro těžkou techniku využívána „silnička“ od
Mezna (Stupčic) k Lázním a dále dolů polní cestou podél „lázeňského parku“ k výjezdovému portálu budovaného
železničního tunelu. Tím se podstatně eliminuje provoz staveništní techniky po silnici před staniční budovou
směrem na Červený Újezd.

Zvýšíme bezpečnost silničního provozu
Snažíme se vyhovět požadavkům občanů na zklidnění automobilové dopravy v naší obci. Zejména na příjezdu do
Střezimíře Nádraží ze směru od Milhostic jen málo řidičů akceptuje dopravní značku začátek obce a sundá nohu
z plynu. Věříme, že neukázněné řidiče před porušováním dopravních předpisů odradí instalace světelného měřiče
rychlosti. Na výjezdu (příjezdu) z obce Střezimíř směrem na Modrák budou osazeny značky s názvem obce. Řeší
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se i „proluka“ mezi Střezimíří a Nádražím. Tady lze bezpečnost chodců ošetřit buď omezením rychlosti, nebo
posunutím dopravních značek začátků a konců obcí.

Vodoprávní řízení v Bonkovicích finišuje
Za velkého přispění samotných obyvatel Bonkovic bude po létech konečně legalizován zdejší vodovod. Děkuji
všem, kteří pomohli při majetkoprávních záležitostech, pasportizaci i jeho fyzické obnově. Nyní nás ještě čeká
rozšíření ochranných pásem, což by v budoucnu mělo mít pozitivní vliv na kvalitu vody. Dále budou potřebné i
investice do technologie úpravy vody.

Závoz obědů starším spoluobčanům
Od začátku června testujeme novou službu – závoz obědů starším spoluobčanům. Obědy se vaří v restauraci Na
hřišti ve Voticích a rozvoz zajišťuje farní charita Starý Knín. Díky vstřícnosti pracovníků charity se nám
podařilo zařadit naší obec do rozvozové trasy. Pokud i Vy máte zájem o tuto službu, zavolejte mi na tel.: 739 077
908 a nebo zajděte na OÚ v úřední době. Cenu jídla včetně polévky 65,- Kč hradí strávník, obec platí dopravu.
Služba je prioritně určena těm, kteří jsou v obtížné situaci a sami už si teplou stravu těžko obstarávají.

V tomto roce opravíme okružní silnici v Bonkovicích
Byli jsme úspěšní s žádostí u Ministerstva pro místní rozvoj – podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 o dotaci na
rekonstrukci místní komunikace. S 50% spoluúčastí obce tak páteřní komunikace v Bonkovicích získá kvalitní
asfaltobetonový povrch. Součástí opravy jsou i související práce na zpevnění svahu a odvodnění. Předpokládané
celkové náklady akce jsou 1,5 mil. Kč. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Do jednoho měsíce začne nejen mladým hasičům sloužit nové sociální zázemí
S dotační podporou 320.000,- Kč od Středočeského kraje se konečně dořeší tristní situace se zcela
nevyhovujícím sociálním zázemím hasičského domu. Jedna toaleta tu už v havarijním stavu pro 54 registrovaných
mladých hasičů opravdu nedostačovala. Zbrusu nové „sociálky“ jsou řešeny jako bezbariérové s přístupem i pro
vozíčkáře. Odděleně zde budou WC jak pro dámy, tak pro pány. Bonusem navíc jsou sprchy. Objekt je napojen na
novou vyvážecí jímku. Dispozice stavby je řešena prakticky a s ohledem na její univerzální využití nejen pro
hasiče při soutěžích. Sociálky jsou přístupné i zvenčí a budou sloužit i při pořádání venkovních obecních akcí –
taneční zábavy, slavnosti, festivaly, …

S vodou hospodařme šetrně
Naše obec se nachází v tzv. suché oblasti. Vydatnost současných dvou vrtů, které zásobují vodou obyvatele
Střezimíře a Nádraží klesá. Vodovodních přípojek přibývá a v budoucnu přibývat stále bude. Globální klimatické
změny, které se projevují extrémy v počasí, určitě nepříznivý vývoj v dostupnosti podzemních vod nezlepší. Bude
potřeba hledat řešení. V opravdu blízké budoucnosti musíme na základě hydrogeologického průzkumu posílit oba
vrty o další záložní vrt. Alespoň po stránce zvýhodněného financování akcí spojených se zajištěním pitné vody
jde obcím stát naproti. Státní fond životního prostředí vyhlásil průběžnou výzvu k podávání žádostí o dotaci na
posílení vodních zdrojů pitné vody včetně průzkumných vrtů. To už ale bude práce pro nové zastupitelstvo vzešlé
z podzimních komunálních voleb. Připomínám, že je stále v platnosti vyhlášený zákaz zalévání a napouštění bazénů
pitnou vodou z vodovodu Střezimíř.

Přání na závěr
Školákům přeji pěkné vysvědčení a skvělé prázdniny a všem ostatním krásné léto, dovolenou jako ze žurnálu a
hlavně šťastné návraty domů!
Váš starosta
Bc. Miloš Jelínek
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Památník obce Střezimíř

Vítej u nás

Pochod P-P

Babinec ve škole
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Nové sociálky za hasičárnou

Úklid v Bonkovicích

Maminky slavily svátek
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Naši úspěšní závodníci v požárním sportu
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